Referat bestyrelsesmøde SSK 140914 på Vrald Odde
Deltagere: John Andresen (JA), Erling Thomsen (ET), Kenneth Mikkelsen (KM), Christian Dallgaard (CD) Afbud fra Poul Erik Knudsen (PeK)
Agenda:
1. Tyverier fra Vralden
a. Tanfoglio & Beretta
b. Byggematerialer
c. IPad
d. CZ
2. Håndbogen
3. Polterabend
4. PEH om renovering
5. Eventuelt
a. Ringeliste
b. Medlemskort
c. Nye bagskiver
d. Bestyrelsesopgaver
e. Varmeveksler
f. Halv-dør til køkken
Emne Beslutning
1
På grund af manglende beviser og kun få indicier valgte bestyrelse ikke at
bore mere i sagerne. De skærpede sikkerhedsprocedurer, der er indskrevet i
Håndbogen og SKAL overholdes, sammen med kameraovervågningen vil forhåbentlig hindre fremtidige episoder.
2
JA har opdateret de fleste gamle og er ved at renskrive de nye ang. Sikkerhed, skydeudvalg og boksadgang. Den færdige håndbog vil blive sendt til bestyrelse for vedtagelse i morgen.
3
JA oplevede i går at møde Tommy og Bo på Vralden, hvor de skulle til at afvikle en polterabend. Denne var ikke bestilt, registreret eller aftalt med nogen.
Proceduren med at ALLE bestillinger af firmaskydning, polterabend og udlejning af lokaler skal gå i gennem JA, står i Håndbog afsn. 15, og skal gøres offentlig kendt.
Det vides ikke hvor mange gange, der eventuelt er foregået udlån eller skydninger uden om SSK.
Den eneste i SSK med en Instruktøruddannelse er p.t. JA.
4
PEH har orienteret bestyrelsen (minus formanden) om et møde med kommunen om fremtidig renovering/nybyggeri. JA blev sat ind i sagen. JA prøver atter på at få PEH til at bruge hans korrekte mail-adresse
5a
Tommy spørger, om han er den eneste på Knops ringeliste. Det er han ikke.
5b
Der var forslag om at udstyre medlemmer med et medlemskort. Det bunder i
usikkerhed om hvilke jægere, der indskyder rifler, der er medlemmer og derfor ikke skal betale, og hvem ikke er og derfor skal betale.
KM kigger på det.
5c
Vores skumbagskiver er skudt i smadder. ET kigger priser på nye.
5d
KM efterlyser en fordeling på hvem-gør-hvad. Håndbog afsn. 04 handler om
dette, men er ikke revideret i nyere tid. Det skal bestyrelsen kigge på.
5e
KM har kigget på det og er i kontakt med Søren Sørensen om evt. tilskud
5f
For at vise ”Ingen adgang til køkkenet” uden at have den helt lukkede dør,
skal den nuværende dør skiftes til halvdør eller saves over. Det blev besluttet
at save den over. ET ordner det. (Når saven alligevel er fremme skal ”vingen”
på det nye computerbord også saves af, da der nu er meget lidt plads foran
skranken!)
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